
 شزکت مهىذسی و تىسعً گاس اریان 

 (یک مردلً ایفراخىان عمىمی )

ث یارد تعمیزاتی خط لىهل میاهن رپوژي شزکت مهىذسی و تىسعً گاس اریان رد نظر دارد         عملیات سیىیل، محىهط ساسی تأسیسات شامل  شهرستان میاهن -استان آرذبایجان شزقیرد  واقغاحذا

کانیک  اس طریك مىاقصً عمىمی هب  ماي 62و مذت  02هب پاهی  15/1و ضزیب تطبیك  88با فهرست بهای پاهی  ریال 356/032/111/50 مبلغ حذودهب را  PCبصىرت  ی، ربقی و مخاربات یم

ر نمایذ. کار وادذ شزایط واصذا  پیمان

قل پاهی       ، شىاهس ملی، صىرتهای س  ،راهبزدی ریاست جمهىری  اس مؼاونت ربانهم رزیی و نظارت ساختمانرد رشتً  دو کلیً شزکتهایی هک دارای حذا ىابك کاری مرتبط و ظرفیت آسادکاری

ریال بصىرت وارزی نقذی رد وهج شزکت و یا ضمانتىاهم باوکی می باشىذ، رد صىرت تمایل هب شزکت رد  222/522/063 ً هب مبلغ حذودص مالی حساربسی شذي و تىان اراهئ تضمیه شزکت رد مىاق 

کثز ظرف مذت هفت روس اس اترخی آگهی نىبت مىاقصً می تىا  هب  طرح تإسیسات سریبىایی و ساختمانیپیمانهای ي کپی رتبً بىذی هب واحذ خذمات ا اػالم آمادگی کتبی خىد را هب همر ، دومنىذ حذا

رک استؼالم ارسیابی کیفی  ، آاقی مهىذس سیف131خیابان هىزیي رغبی پالک  –خیابان صابىنچی  -خیابان شهیذ بهشتی نشانی  شزکت ً گران را ردیافت نمایىذ. بذیهی ص مىاق  اراهئ و مذا

رک واصلً، اس شزکتهای وادذ شزایط حذود  ااشتنر آخریه آگهی دعىت هب مىاقصً بعمل خىاهذ آورد، سمان تحىیل  روس پس اس 66مهىذسی و تىسعً گاس اریان پس اس ارسیابی و امتیاسدهی مذا

همچنیه محل ردیافت اسىاد  13حذود پاکات پیشنهاد قیمت روس پس اس تىسعی اسىاد مىاقصً و باسگشایی  11حذود  قیمت اتپاکات پیشنهاد
روس پس اس ردیافت پاکات پیشنهادات می باشذ. 

تکمیل استؼالم ارسیابی و 
رک هیچگىهن حقی را ربای ساری متقاضیان ایجاد نخىاهذ نمىد. مىاقصً و تحىیل پاکات پیشنهادات آردس فىق و باسگشایی آنها رد کمیسیىن مىاقصات می باشذ  اراهئ مذا

 تماس داصل نمایىذ.  3855داخلی  88118132-0شزکتهای ػالقمىذ جهت کسب اطالػات رتشیب می تىانىذ با شماري تلفه 

 ىیه خىاهذ رسیذ.ً هب اطالع مذع ص تىضیخ : اطالػات دقیك و قطعی مىارد حذودی اػالم شذي فىق رد حیه تشزیفات مىاق 
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